
Avalicorp

Serviço:

Tutorial da Plataforma:



Dados:

Lista de avaliações aplicadas,
resultados e informações completas.

Filtro:
Você pode buscar no histórico, mais 

rapidamente, utilizando os filtros.

Você pode aplicar uma avaliação já efetivada (por exemplo quando for repetir a

efetuada no período anterior) ou uma nova.

Nova
avaliação:
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Datas:
Defina as datas 

de início e

término em que a 

avaliação estará 

disponível.

Avaliações:  
Selecione 

avaliação 

desejada.

Verificação:

Após o prazo final, o

supervisor tem de 1 até 3 dias

para confirmar o resultado da

avaliação.

Salvar:
Salve após estar

tudo devidamente 

preenchido.

Quando for selecionar uma nova deverá seguir os seguintes passos:

Data de emissão:
A partir dessa data, os avaliados 

terão acesso ao seu 

desempenho (indicador)

Desabilitar revisão do avaliado:
Caso essa opção seja selecionada, o

avaliado não terá oportunidade de

comentar sobre sua avaliação.
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Liderança:
Caso habilitado os indicadores selecionados

do colaborador serão adicionados ao

documento de avaliação.

Autoavaliação:
Se marcado, o processo inicia com o avaliado se auto avaliando. Após

a conclusão, a avaliação é encaminhada ao avaliador, para que ele

analise de acordo com as respostas dadas pelo avaliado. Caso não seja

marcado, seguirá o processo padrão.

Avaliação de Pares:
Caso seja selecionada essa opção, um

usuário poderá ter mais de um

avaliador.
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DETALHES IMPORTANTES:

DATA DE EMISSÃO: caso uma avaliação seja concluída

antes de sua data de emissão, os resultados serão

bloqueados até a data definida. Isso se aplica também

caso a revisão do avaliado esteja habilitada.

AVALIAÇÃO DE PARES: Ao clicar no checkbox, fica

habilitado adicionar mais de uma vez um usuário na

planilha de upload para fazer a mesma avaliação, com

avaliadores diferentes. Somente clicando no checkbox

essa funcionalidade fica disponível.
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Adicionar:

Clique em “Adicionar Novo

Avaliado”para vincular novos

participantes um a um.

Carregar:

Faça download do modelo de

planilha do Excel que permitirá

aplicar as avaliações em

grandes quantidade.

Por Time/Organograma:
Carrega automaticamente, de acordo

com a estrutura da empresa ou por

time definido, a aplicação para todos

que fazem parte da unidade ou time.

Após selecionar e parametrizar a Avaliação você

deve escolher a quem será aplicada (avaliado).
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*Os campos são de listagem automática dos usuários já cadastrados, sugerindo nomes conforme for digitado.

*O supervisor não é um campo obrigatório.

Caso queira adicionar individualmente aparecerá a tela

abaixo:

Avaliado*:

Nesse campo você irá selecionar um 

usuário como avaliado.

Avaliador*:
Nesse campo você irá selecionar um 

usuário como avaliador.

Supervisor:

Nesse campo você irá selecionar um 

usuário como supervisor.
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Caso opte por fazer um upload automático de todos os participantes de uma

avaliação poderá fazer download da planilha abaixo e, após preenchida,

fazer o upload. Todos os participantes da avaliação já serão carregados

automaticamente.

O nome dos usuários devem estar idênticos aos 

inseridos na plataforma. 
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Lista:

Aqui irá ficar todos os

avaliados de determinada

avaliação.

Editar:

Aqui você poderá

editar um avaliado,

seu avaliador e o

supervisor.

Excluir:

Aqui você poderá
excluir a aplicação.

Edição ou exclusão de uma avaliação:
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Lista:

Nesta tabela irão ficar

todas as
avaliações aplicadas.

Status:

Aqui mostra o status

atual da avaliação.

Ao final do processo terá, em tela, uma lista de todas as 

avaliações aplicadas com seu status de andamento.
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